
«به نام خدا»  

 احكام روزه
 احكام نماز و روزه اساتيد و دانشجويان

 :دماننالف. اساتيد و دانشجويان، در صورتي كه با قصد اقامت ده روز يا بيشتر، در محل درس و تدريس يا خوابگاه مي

  .گونه افراد، نماز تمام و روزه صحيح استمراجع محترم تقليد: براي اين

كه تصميم جدّي بر ماندن ده روز گرفته باشند و حداقل بعد از خواندن يک نماز چهار ركعتي، به : در صورتي 1مالحظه

دليلي، تصميم برگشت به وطن يا مسافرت ديگر داشته باشند، نماز و روزه آنها تا زماني كه در محل اقامت هستند، كامل 

  .خواهد بود

و تصميم به ماندن تا حداقل همان ساعت در روز يازدهم  : محاسبه ده روز از ساعت رسيدن به محل اقامت2مالحظه

 .ساعت( است. و اگر شب به محل اقامت رسيده باشند از صبح روز بعد تا غروب روز دهم محاسبه مي شود240)معادل

 :مانندب. اساتيد و دانشجويان، در صورتي كه كمتر از ده روز در محل درس و تدريس يا خوابگاه مي

: نماز شكسته است و روزه صحيح نيست. ]مقلدان ايشان بايد با توجه به فتواي مرجع تقليد زنده خود در امام خميني )ره(

  .مسأله بقاء بر ميت، عمل كنند

از ده  باشند، اگر در كمتر: ااساتيد و دانشجويان بورسيه و مأمور به تحصيل كه داراي حقوق دريافتي مياياهلل خامنهآيت

ن وطن و دانشگاه رفت و آمد داشته باشند، نمازشان در محل تحصيل و بين راه تمام و روزه شان روز حداقل يک بار بي

كنند، بنابر احتياط واجب نماز را جمع )هم تمام و صحيح است. اما ساير دانشجويان كه در كمتر از ده روز رفت وآمد مي

ضا كنند؛ ]البته در اين احتياط واجب دانشجويان هم شكسته( بخوانند همچنين روزه را در سفر بگيرند و در وطن نيز ق

 (1/1) .داند، عمل نمايندتوانند به فتواي مجتهد ديگر كه داراي شرايط رجوع است و نماز را كامل و روزه را صحيح ميمي

 ، بين: اساتيد و دانشجويان، اگر در كمتر از ده روز، حداقل يک بارآيات عظام بهجت )ره(، صافى، فاضل )ره( و نورى

 :]بنابرنظرآيات عظام صافی، نوريوطن و دانشگاه رفت و آمد داشته باشند و اين وضعيت، تا مدتى ادامه داشته باشد 

شوند و نمازشان در محل تحصيل و يک ماه[ كثيرالسفر محسوب مي اهلل فاضل:آيت: دو ماه ؛ اهلل بهجتآيتسه ماه ؛ 

  (3/1و  2/1بين راه تمام و روزه صحيح است. )

  :اهلل مكارمآيت

شوند و نمازشان در محل تحصيل و بين راه تمام كسانى كه يكي از سه حالت زير را داشته باشند، كثيرالسفر محسوب مي

  (4/1و روزه شان صحيح است. )

 باشد؛الف. در هفته حداقل سه روز در رفت و آمد يا در محل تحصيل باشند و اين برنامه حداقل دو ماه ادامه داشته 

 روز ادامه داشته باشد؛ 45ب. شنبه به محل تحصيل برود و پنجشنبه به وطن برگردد و اين برنامه حداقل 

 .روز ادامه داشته باشد 30شنبه )غيرازجمعه( هر روز در رفت و آمد باشند و اين برنامه حداقل ج. شنبه تا پنج

ه ]اگر چه به طور پراكنده[ در محل تحصيل يا تدريس و كساني كه دو سال يا بيشتر و هر سال حدود سه ـ چهار ما .2

خوابگاه اقامت داشته باشند، آنجا در حكم وطن آنهاست و تا ادامه اين وضعيت همواره نمازشان كامل و روزه شان صحيح 

  (4/1است. ]در بين راه نماز شكسته است. )



  :اهلل سيستانىآيت

ز در ماه ]اگر چه به طور پراكنده[ در رفت و آمد باشند و يا در محل تحصيل كساني كه حداقل سه روز در هفته و يا ده رو

باشند و اين برنامه براى مدتى ]به طور مثال شش ماه در يک سال و يا حداقل سه ماه در چند سال تحصيلى[ ادامه يابد، 

 (5/1است. )شان صحيح شوند و نمازشان در محل تحصيل و بين راه تمام و روزهكثيرالسفر محسوب مى

ماه در سال ]اگر چه به طور پراكنده[ در محل  6روز در ماه و يا  15كساني كه سه سال يا بيشتر و هرسال حداقل  .2

تحصيل و خوابگاه اقامت داشته باشند، آنجا در حكم وطن آنهاست و تا ادامه اين وضعيت همواره در محل تحصيل، نمازشان 

 .راه نماز شكسته است كامل و روزه شان صحيح است ]در بين

  ***1توجه ***

  احكام شروع سفر تحصيلي اساتيد و دانشجويان

اساتيد و دانشجويان بورسيه و مأمور كه حقوق دريافتي دارند، در سفر اول و دوم نمازشان  اي:آيت اهلل خامنه)1/1 (

شكسته است و نبايد روزه بگيرند. و از سفر سوم نمازشان كامل و روزه شان صحيح است. ]ديگر دانشجويان در صورت 

  .رجوع به مرجع ديگر بنابر فتواي مرجع انتخابي عمل نمايند

در سفر اول نمازشان شكسته است و نبايد روزه بگيرند. و از سفر دوم  صافی، فاضل )ره( و نوري: آيات عظام)2/1 (

  .نمازشان كامل و روزه شان صحيح است

كيلومتر باشد از همان سفر اول نماز كامل و روزه صحيح  45اگر فاصله محل تحصيل بيش از  آيت اهلل بهجت )ره(:)3/1 (

  .است

سه يا چهار روز سفر اول را احتياط كنند يعني نماز را هم كامل و هم شكسته بخوانند و روزه را  :آيت اهلل مكارم)4/1 (

بگيرند و بعد هم قضا كنند. ولي در روزهاي بعد، نمازشان كامل و روزه شان صحيح است يا در سفر اول قصد اقامت ده روز 

  .رجوع كنند كنند. ]مقلدين ايشان در اين احتياط مي توانند به مرجع ديگري

دو هفته اول شروع سفر احتياط كنند. ]مقلدين ايشان در اين احتياط مي توانند به مرجع  آيت اهلل سيستانی:)5/1 (

 .ديگري رجوع كنند

  ***2توجه ***

  احكام شروع مجدد سفر بعد از اقامت ده روز در وطن

ي كه كثيرالسفر باشند و در زمان تعطيالت كسان مراجع معظم )به جز آيات عظام بهجت )ره( و سيستانی(:)1/2 (

بيش از ده روز در وطن بمانند در اولين سفر بعد از اقامت در وطن نمازشان شكسته است و روزه نمي توانند بگيرند. ولي 

  .در رفت و آمدهاي بعدي كم تر از ده روز نمازشان كامل و روزه شان صحيح است

كيلومتر باشد از همان سفر اول نماز كامل و روزه صحيح  45اگر فاصله محل تحصيل بيش از  آيت اهلل بهجت )ره(:)2/2 (

  .است

براي كثيرالسفر هميشه نماز كامل و روزه صحيح است؛ مگر اين كه دو ماه پي در پي در وطن  آيت اهلل سيستانی:)3/2 (

حتياط شود ]مقلدين ايشان در اين احتياط مي توانند اقامت داشته باشد كه در اين صورت در دو هفته اول شروع سفر بايد ا

 .به مرجع ديگري رجوع كنند

 



 

 چشم من ضعيف است و مى ترسم روزه برايم ضرر داشته باشد، تكليف من چيست؟

 :همه مراجع
 واجباگر خوف ضرر عقاليى باشد، روزه بر شما واجب نيست و اگر تا ماه رمضان سال بعد بيمارى ادامه يافت، قضا هم  

 گرم گندم، يا جو، يا آرد و... به عنوان كفّاره به فقير بدهيد.750نيست. تنها براى هر روز 

 روزه دختر بچه ها
دخترى كه به حد بلوغ رسيده، ولى به واسطه ضعف بنيه، نمى تواند روزه بگيرد و قضاى آن را تا دو سه 

 سال به جا آورد، تكليف او چيست؟

اگر گرفتن روزه براى او ضرر دارد، يا تحمل آن برايش زحمت و مشقّت زياد  تبريزى( : همه مراجع )به جز مكارم و

دارد، روزه بر او واجب نيست ؛ ولى ترك آن به صرف برخى عذرها، جايز نيست و هر زمان توانست بايد قضاى آن را به جا 

، 1؛ فاضل، جامع المسائل، ج 732، 731س؛ خامنه اى، اجوبه االستفتاآت، 88و  76، روزه، س1امام، استفتاآت، ج.آورد

 .؛ دفتر: بهجت و وحيد 2893، س 2؛ نورى، استفتاآت، ج  498، 491، س 1؛ صافى، جامع االحكام، ج  568س

 

: اگر گرفتن روزه براى او ضرر دارد، يا تحمل آن برايش زحمت و مشقت زياد دارد، روزه واجب نيست  آيت اللّه تبريزى

سال بعد، ضعف او برطرف شد، بايد قضاى آن را به جا آورد و اگر نتوانست، بايد براى هر روز يک مد  و اگر تا ماه رمضان

طعام )تقريبا ده سير(، به فقير بدهد و قضاى روزه الزم نيست ؛ ولى اگر فديه ممكن نبود، بايد هر زمان كه توانست روزه 

  .1519و  458، س 2تبريزى، صراط النجاة، ج  .ها را قضا كند

در فرض ياد شده، روزه بر او واجب نيست و بايد براى هر روز يک مد طعام بدهد و قضاى اين روزه ها  آيت اللّه مكارم :

 .439، س 2مكارم، استفتاآت، ج  .هم بر او واجب نيست

 اگر احتمال عقاليى مى دهد، روزه بر او واجب نيست. :

نظر داشته باشند، وظيفه چيست؟اگر پزشكان در مورد روزه گرفتن بيمارى اختالف   

به علم رسيدن يا حصول خوف و ترس عقاليى از ضرر روزه، وظيفه ى خود مكلّف است؛ هر چند سببش نظر همه مراجع: 

 .دكتر باشد

به نظر پزشكان افرادى كه داروهاى اعصاب مصرف مى كنند نبايد گرسنه بمانند؛ در اين صورت تكليف 

 روزه چيست؟

روزه براى آنان ضرر دارد نبايد روزه بگيرندهمه مراجع: اگر   

 

 



 كسى كه در اثر روزه گرفتن دچار كم خونى يا سردرد شديد مى شود، آيا مى تواند روزه نگيرد؟

 . .همه مراجع: اگر ضعف و كم خونى و سردرد به گونه اى باشد كه نمى تواند تحمل كند، و ضرر دارد روزه واجب نيست

221سؤال پيرامون روزه، س  240؛ صافى، 567، س 1؛ فاضل استفتاآت، ج  1744و  1743 توضيح المسائل مراجع، م . 

 روزه بيمار آسمي
 كسى كه به نفس تنگى شديد مبتال شده و در روز بايد از اسپرى استفاده كند، تكليف روزه او چيست؟

شده، خوردن و آشاميدن بر آن صدق  با توجه به اينكه داروى ياد: آيات عظام امام، خامنه اي، فاضل، مكارم و نورى

؛ مكارم،  551، س 1؛ فاضل، جامع المسائل، ج  6، روزه، س 1امام، استفتاآت، ج  . .كند كند، روزه را باطل نمى نمى

  .212، س 1؛ نورى، استفتاآت، ج  285، س1استفتاآت، ج 

و اگر گرفتن روزه بدون استفاده از آن، زحمت و  شود، روزه اشكال پيدا مى كند اگر موادى وارد ريه مى: آيت اهلل صافى

مشّقت دارد و در طول سال بايد از اسپرى استفاده كند، در ماه رمضان روزه بگيرد و بنابر احتياط واجب براى هر روز يک 

  .دفتر: صافى.مد طعام هم به فقير بدهد و قضا ندارد

تبريزى، استفتاءات، .كند صورت هوا در بيايد، روزه را باطل نمىاگر قبل از رسيدن به حلق به  :آيات عظام تبريزى و وحيد

  .؛ دفتر: وحيد711س

 .2880، س 2استفتاآت، ج . اگر به صورت گاز رقيق باشد، اشكال ندارد و روزه صحيح است: آيت اهلل بهجت

كند روزه را باطل نمى كند  اسپرى كه براى تنگى نفس استعمال مى شود اگر دارو را فقط وارد ريه : :آيت اهلل سيستانى

 .و سايت استفتاآت 1556سيستانى، توضيح المسائل جديد، م  .و اگر موادى از آن وارد معده مى شود، روزه را باطل مى كند

 روزه زن باردار
چه حكمى دارد؟ -داند روزه براى جنين ضرر دارد كه نمى -روزه گرفتن براى زن باردار   

؛ العروة  1728توضيح المسائل مراجع، م .روزه، خوف ضرر بر جنين داشته باشد، نبايد روزه بگيرد: اگر بر اثر مراجع همه

 11، فصل 2الوثقى، ج 

 مالک ضرر داشتن روزه
 مالك در ضرر، تشخيص پزشك است يا تشخيص خود شخص؟

كافى است. خوف ضرر تشخيص خود بيمار مالك است. همين اندازه كه ترس نسبت به ضرر عقاليى باشد،  مراج:  همه

توضيح المسائل .آيدهاى مشابه و گاهى از تجربه خود انسان، به دست مىگاهى از قول متخصص و زمانى از تجربه مريض

 .1752و  1751؛ وحيد، ، م  753اى، اجوبة االستفتاءات، س ؛ خامنه 1744و  1743مراجع، م توضيح المسائل 



 روزه بيمار
شود؛ دهد كه اگر روزه بگيرد، به زخم معده يا سنگ مثانه دچار مىقوى مىداند يا احتمال كسى كه مى

 آيا روزه بر او واجب است؟

؛ وحيد،  1744، 1743توضيح المسائل مراجع، م .دهد، روزه بر او واجب نيستاگر احتمال عقاليى مىه مراجع :هم

 746اى، اجوبة االستفتاءات، ؛ خامنه1752، 1751توضيح المسائل، م 

 روزه و خوردن دارو
بيمارى كه در طول روز تنها به خوردن چند قرص نياز دارد، در حالى كه گرفتن روزه برايش ضرر 

كند؟ندارد؛ آيا خوردن تنها چند قرص روزه را باطل مى  

 .شودآرى، روزه او باطل مى: همه

داربيني روزهلكه  

اش چگونه است؟روزهدار در روز، خون حيض مشاهده كند، تكليف اگر زن روزه  

؛ وحيد، توضيح المسائل،  1640توضيح المسائل مراجع، م . شود و بايد بعد از ماه رمضان، قضا كندروزه باطل مى: همه

 .1648م 

دارضعف روزه  

ها را بخورم؟توانم روزهشود؛ آيا مىبه علت درس خواندن و امتحانات، ضعف و سستى بر من غالب مى  

توان روزه را آيد و به جهت آن نمىها تا حدودى الزمه روزه است و براى نوع افراد پيش مىو سستىاين گونه ضعف : همه

؛  1583همان، م .خورد؛ ولى اگر ضعف به حدى برسد كه تحمل آن بسيار سخت و مشكل باشد، خوردن آن اشكال ندارد

  .732اى، اجوبة االستفتاءات، س ؛ خامنه 1591وحيد، توضيح المسائل، م 

كيلومتر( و روزه خود را بخورد و به وطن برگردد. در  5/22تواند در اين شرايط به مسافرت برود )حداقل انسان مى .تبصره

اين صورت الزم نيست تا مغرب از خوردن و آشاميدن خوددارى كند و بعد از ماه رمضان، قضاى آن را به جا آورد و كفّاره 

 .هم ندارد

ک رمضانيماری کليوی در ماه مبارب  

كسى كه ناراحتى كليه دارد و بايد براى جلوگيرى از آن در طول روز، چندين بار از آب و مايعات 

 استفاده كند، حكم روزه او چه مى شود؟

اگر براى جلوگيرى از بيمارى كليه، نياز به نوشيدن آب يا ساير مايعات در طول روز باشد، روزه گرفتن بر او : همه مراجع

 واجب نيست.



 

 منبع

؛ دفتر:  1،485؛ صافى، جامع االحكام، ج  646؛ تبريزى، استفتاآت، س  756خامنه اى، اجوبة االستفتاآت، س  .[1]

 همه مراجع

 قرص خوردن خانم ها
 آيا زنان مى توانند براى گرفتن همه روزه هاى ماه رمضان از قرص جلوگيرى استفاده كنند؟

سيستانى، استفتاآت، بخش روزه ؛ بهجت، .  .اگر استفاده از قرص براى او ضرر ندارد، اشكال ندارد همه مراجع:

 .95و  94سؤال پيرامون روزه، س  240؛ صافى،  1422استفتاآت، بخش روزه، س 

 بر طرف شدن عذر قوی
همين دليل اگر فردى به خاطر عذرى قوى، پنجاه درصد احتمال دهد كه روزه بر او واجب نيست و به 

 روزه نگيرد، ولى بعدا معلوم شود كه روزه بر او واجب بوده، از جهت قضا و كفاره چه حكمى دارد؟

اگر افطار عمدى روزه ماه مبارك رمضان به مجرد احتمال عدم وجوب روزه بر وى باشد، در فرض سؤال عالوه  همه مراجع:

لت ترس از ضرر باشد و ترس هم منشأ عقالئى داشته باشد، كفاره بر قضا، كفاره هم بر او واجب است. اما اگر افطار به ع

؛ صافى، 735؛ خامنه اى، اجوبه االستفتاآت، س 1744توضيح المسائل مراجع، م  . .واجب نيست، ولى قضا بر او واجب است

 .222سؤال پيرامون روزه، س  240

 شك در ضرر روزه

، كنديا نه؛ ولى پزشك او را از گرفتن روزه منع مى اگر انسان شك داشته باشد كه روزه برايش ضرر دارد

 تكليف چيست؟

ى بدهد كه روزه برايش نى او ترس پيدا شود و احتمال عقالاگر از گفته پزشک برا: اى، صافى، فاضل و نورىامام، خامنه

 .755االستفتاءات، س اى، اجوبة ؛ خامنه1744، 1743توضيح المسائل مراجع، م .ضرر دارد، نبايد روزه بگيرد

تبريزى، توضيح .اش عمل كنددر فرض ياد شده اگر پزشک، متخصص و مورد اعتماد باشد، بايد به گفته: تبريزى و وحيد

  .1032، م 2؛ وحيد، منهاج الصالحين، ج  1743المسائل مراجع، م 

ه برايش ضرر دارد، نبايد روزه بگيرد، و اگر از گفته پزشک براى او ترس پيدا شود و احتمال عقاليى بدهد كه روز: مكارم

 تواند يكى دو روز را تجربه كند و بعد طبقاگر با تجربه خودش دريافته كه ضرر ندارد، بايد روزه بگيرد. در صورت شک، مى

  .1743مكارم، توضيح المسائل مراجع، م .دستور باال عمل نمايد

ا شود و احتمال عقاليى بدهد كه روزه برايش ضرر دارد، مى اگر از گفته پزشک براى او ترس پيد: بهجت و سيستانى

 1743؛ بهجت، توضيح المسائل مراجع، م  1032، م 1سيستانى، منهاج الصالحين، ج .تواند روزه نگيرد



 روزه بدون غسل حيض
اگر زن حائض، در ماه رمضان غسل حيض را فراموش كند و بعد از يك يا چند روز متوجه شود، آيا بايد 

اش را قضا كند؟روزه  

 ؛ وحيد، 1641توضيح المسائل مراجع، م .ها صحيح است و قضا نداردخير، روزه همه)به جز مكارم(:

  .1649توضيح المسائل، م 

 .50مكارم، تعليفات على العروة، المفطرات، م .ها را قضا كندبنابر احتياط واجب، بايد روزه:  مكارم

 

 روزه زن شيرده
دهد، چيست؟شير مىتكليف زنى كه   

اگر گرفتن روزه باعث كمى شير او و ناراحتى بچه شود، يا براى خودش ضرر داشته باشد؛ روزه : اى و نورىامام، خامنه

براى او واجب نيست و در صورت اول بايد براى هر روز، يک مد طعام به فقير بدهد و در فرض دوم اين امر احتياط واجب 

 .اى؛ دفتر: خامنه1729توضيح المسائل مراجع، م .را بايد قضا كندها است و در هر حال روزه

اگر گرفتن روزه باعث كمى شير او و ناراحتى بچه شود، يا براى خودش ضرر داشته باشد؛ : بهجت، سيستانى و فاضل

توضيح .قضا كندها را بايد روزه براى او واجب نيست و بايد براى هر روز يک مد طعام به فقير بدهد و در هر حال روزه

  .1729المسائل مراجع، م 

 اگر گرفتن روزه باعث كمى شير او و ناراحتى بچه شود، يا براى خودش ضرر داشته: تبريزى، صافى، مكارم و وحيد

ها را بايد باشد؛ روزه براى او واجب نيست و در صورت اول بايد براى هر روز يک مد طعام به فقير بدهد و در هر حال روزه

 1737؛ وحيد، توضيح المسائل، م 1729همان، م .ندقضا ك

 روزه بيمار
 اگر بيمار با اعتقاد به اينكه روزه برايش ضرر دارد، روزه بگيرد؛ حكم چيست؟

 ..اگر روزه بگيرد، صحيح نيست و بايد پس از ماه رمضان آن را قضا كند: همه



 
 

 موارد جواز افطار روزه
خوارى جايز است؟براى چه كسانى روزه  

 : بر چند دسته روزه واجب نيست، آنان عبارتنداز همه مراجع:

 .پيرمرد و پيرزنى كه گرفتن روزه براى آنان مشقت دارد .1

 .زن باردارى كه گرفتن روزه براى حمل يا خودش ضرر دارد .2

 .زن شيردهى كه گرفتن روزه بارى بچه يا خودش ضرر دارد .3

 .داردبيمارى كه گرفتن روزه براى او ضرر  .4

 .تواند تشنگى را تحمل كندشود و نمىكسى كه بيمارى دارد كه زياد تشنه مى .5

 .كسى كه به سن بلوغ نرسيده است .6

 .بيندزنى كه خون حيض و نفاس مى .7

 .كندرود و در جايى قصد اقامت ده روز نمىكسى كه به مسافرت مى .8

 .مشقت فراوان و ضرر دارددخترى كه به جهت ضعف بنيه گرفتن روزه براى او  .9

 .بردهوش است و يا در كما به سر مىكسى كه بى .10

 الصوم، فصل فى طرق ثبوت الهال؛ كتاب 2، العروة الوثقى، ج 1725، 1729توضيح المسائل مراجع،  .ديوانگان .11

 

 روزه بيمار
 اگر گرفتن روزه باعث شود بيمارى ديرتر بهبود يابد، تكليف چيست؟

 ، شرايط صحة الصوم، السادس2العروة الوثقى، ج .نبايد روزه بگيرد :همه مراجع



 

الشكروزه يوم  

الشك چيست؟روزه يوم  

نامند. با توجه به اينكه در بين مردم، مى« الشکيوم»روزى كه انسان شک دارد آخر ماه شعبان است يا اول ماه رمضان، 

دهند شرايط الزم را نه و يا كسانى كه شهادت به ديدن ماه مىشود كه در شب آن روز، ماه ديده شده يا وگو مىگفت

شود؛ آن روز به اين عنوان، نام گرفته است. گرفتن روزه آن روز نه تنها واجب نيست؛ بلكه ندارند، باعث شک و ترديد مى

 را روزه بگيرد، بايد بهاگر كسى به نيت ماه رمضان روزه بگيرد، كار حرامى انجام داده است و چنانچه كسى بخواهد آن روز 

، نية الصوم؛ توضيح 2نيت ماه شعبان يا روزه قضا )اگر به ذمه داشته باشد(، بگيرد اللمعة الدمشقيه؛ العروه الوثقى، ج 

 .المسائل مراجع، م

 روزه در وطن همسر

خانمى كه ازدواج مى كند و از وطن اصلى خود به شهر ديگرى مى رود و در سال چند مرتبه براى  

يدن فاميل به وطن اصلى اش بازمى گردد، نماز و روزه او چه حكمى دارد؟د  

)به جز صافى و مكارم(: با ازدواج كردن زن و رفتن به شهر شوهر اعراض از وطن اصلى زن صورت نمى گيرد  همه مراجع

سيستانى، استفتاآت، بخش نماز ؛ 705و  694خامنه اى، اجوبه االستفتاآت، س  .و در وطن خود نماز و روزه او كامل است

؛ بهجت، استفتاآت، احكام وطن، س 167و  166و  165و  164، س 1؛ نورى، استفتاآت، ج 50و  40و  20مسافر، س 

  .492؛ تبريزى، استفتاآت، س 1576و  1575و  1570

ن اوست و نماز او شكسته : اگر زن بنا دارد در وطن شوهر همراه با شوهر زندگى كند اعراض قهرى از وطآيت اللّه صافى

  .183سؤال پيرامون روزه، س  240صافى،  .و بدون قصد ده روز نمى تواند روزه بگيرد

: اگر زن تصميم دارد با شوهر خود در شهر ديگرى زندگى كند و شوهرش قصد بازگشت به شهر زن را آيت اللّه مكارم

روز رفت و آمد داشته باشد، اعراض قهرى حاصل  90كمتر از ندارد، يا نمى تواند قبل از پنج سال برگردد و در هر سال 

، 2و ج  217، س 1مكارم، استفتاآت، ج  . .شده است و نماز او شكسته است و بدون قصد ده روز نمى تواند روزه بگيرد

 .294س 

 

 



 ز ومانند، تكليف نما اساتيد و دانشجويان در صورتى كه كمتر از ده روز در محل تحصيل و خوابگاه مى

شان چيست؟ روزه  

نماز شكسته است و روزه صحيح نيست. ]مقلدان ايشان بايد با توجه به فتواى مرجع تقليد زنده خود در مسئله بقاء  امام:

  .بر ميت، عمل كنند

از ده  باشند، اگر در كمتر اساتيد و دانشجويان بورسيه و مأمور به تحصيل كه داراى حقوق دريافتى مى اى: خامنه اللّهآيه

 شانروز حداقل يک بار بين وطن و دانشگاه رفت و آمد داشته باشند، نمازشان در محل تحصيل و بين راه تمام و روزه 

كنند بنابر احتياط واجب نماز را جمع )هم تمام و هم صحيح است. اما ساير دانشجويان كه در شهر ديگرى تحصيل مى 

شكسته( بخوانند و بنا بر احتياط روزه را در سفر بگيرند و در وطن نيز قضا كنند. البته در اين احتياط واجب دانشجويان 

 .مل نمايندداند، ع توانند به فتواى مجتهد ديگر كه داراى شرايط رجوع است و نماز را كامل و روزه را صحيح مى مى

اساتيد و دانشجويان بورسيه و مأمور كه حقوق دريافتى دارند، در سفر اول و دوم نمازشان  اى: خامنه اللّهآيه تبصره . 

 ديگر دانشجويان در صورت رجوع .شان صحيح استشكسته است و نبايد روزه بگيرند. و از سفر سوم نمازشان كامل و روزه

  .رجع انتخابى عمل نمايندبه مرجع ديگر بنابر فتواى م

: اساتيد و دانشجويان، اگر در كمتر از ده روز، حداقل يک بار، بين وطن و آيات عظام بهجت، صافى، فاضل و نورى

 دانشگاه رفت و آمد داشته باشند و اين وضعيت، تا مدتى ادامه داشته باشد[ حداقل حدود سه ماه ]كثيرالسفر محسوب مى

  .تحصيل و بين راه تمام و روزه صحيح است شوند و نمازشان در محل

در سفر اول نمازشان شكسته است و نبايد روزه بگيرند. و از سفر دوم  آيات عظام صافى، فاضل و نورى:.  1تبصره 

  .1307توضيح المسائل مراجع، م .  است شان صحيحنمازشان كامل و روزه 

 .كيلومتر باشد از همان سفر اول نماز كامل و روزه صحيح است 45اگر فاصله محل تحصيل بيش از  بهجت: اللّهآيه .  2تبصره 

  

يابد و يا . كسانى كه حداقل سه روز در هفته در رفت و آمد باشند و اين برنامه حداقل دو ماه ادامه مى 1 مكارم: اللّهآيه 

روز ادامه داشته باشد، كثيرالسفر محسوب 45و اين برنامه حداقل  شنبه برگردندشنبه به محل تحصيل و تدريس بروند و پنج

  .شان صحيح استشوند و نمازشان در محل تحصيل و بين راه تمام و روزه مى 

تبصره . سه يا چهار روز سفر اول را احتياط كنند يعنى نماز را هم كامل و هم شكسته بخوانند و روزه را بگيرند و بعد هم 

شان صحيح است يا در سفر اول قصد اقامت ده روز كنند. [مقلدين در روزهاى بعد، نمازشان كامل و روزه قضا كنند. ولى 

  .توانند به مرجع ديگرى رجوع كنند ايشان در اين احتياط مى

گاه خوابكسانى كه دو سال يا بيشتر و هر سال حدود چهار ماه[ اگر چه به طور پراكنده ]در محل تحصيل يا تدريس و  .2

در  .شان صحيح است اقامت داشته باشند، آنجا در حكم وطن آنهاست و تا ادامه اين وضعيت همواره نمازشان كامل و روزه

  .[بين راه نماز شكسته است

. كسانى كه حداقل سه روز در هفته و يا ده روز در ماه ]اگر چه به طور پراكنده[ در رفت و آمد 1 سيستانى: اللّهآيه 

د و اين برنامه براى مدتى[ به طور مثال شش ماه در يک سال و يا حداقل سه ماه در چند سال تحصيلى[ ادامه يابد، باشن

  .شان صحيح است شوند و نمازشان در محل تحصيل و بين راه تمام و روزه كثيرالسفر محسوب مى

در سال ]اگر چه به طور پراكنده[ در محل  ماه 6روز در ماه و يا  15كسانى كه سه سال يا بيشتر و هرسال حداقل  .2



تحصيل و خوابگاه اقامت داشته باشند، آنجا در حكم وطن آنهاست و تا ادامه اين وضعيت همواره در محل تحصيل، نمازشان 

  .شان صحيح است[ در بين راه نماز شكسته استكامل و روزه 

ه مرجع توانند ب مقلدين ايشان در اين احتياط مى .اط كننددو هفته اول شروع سفر احتي سيستانى: اللّهآيه تبصره . 

 ديگرى رجوع كنند

 
 

 به شهرى غير از محل درس سفر

اگر استاد يا دانشجو به طور اتفاقى، به شهرى غير از محل درس مسافرت كند، نماز و روزه او چگونه 

 است؟

و  1307توضيح المسائل مراجع، م .: نماز شكسته است و روزه صحيح نيست همه مراجع )به جز سيستانى و فاضل(

 .645و خامنه اى، اجوبة االستفتاآت، س  1316وحيد، توضيح المسائل، م 

 : نماز تمام و روزه صحيح است آيات عظام سيستانى و فاضل

 روزه در اماکن مقدس
مكه، مدينه، مسجد كوفه و حرم امام حسين عليه با توجه به اين كه مسافر مى تواند در چهار مكان مقدس 

 السالم نماز را تمام بخواند آيا شامل روزه هم مى شود؟

روز كند. البته در مدينه سه روز 10شامل روزه نمى شود و نمى توان روزه گرفت مگر اين كه قصد اقامت  همه مراجع:

، تحريرالوسيله، گفتار در احكام نماز مسافر، ماما. .چهارشنبه، پنجشنبه و جمعه را مى تواند به طور اختصاصى روزه بگيرد

 .1517، استفتاآت، احكام نماز و روزه مسافر، س ؛ بهجت 17؛ سيستانى، استفتاآت، بخش روزه، س 10و  8م 

 مسافرت قبل از اذان ظهر
 اگر مسافر قبل از اذان ظهر به وطن برسد روزه او چه حكمى دارد؟

اگر مسافر پيش از ظهر به وطنش يا به جايى برسد كه مى خواهد ده روز در آن جا بماند، چنانچه كارى كه  همه مراجع:

؛ نورى، م 1722توضيح المسائل، امام، م  . .روزه را باطل مى كند انجام نداده، بايد نيت روزه كند و آن روز را روزه بگيرد

و استفتاآت، بخش روزه مسافر؛ خامنه اى، استفتاآت  1691نى، م ؛ سيستا1447؛ مكارم، م 1731و 1730؛ صافى، م 1719

 .471جديد، س 



 مسافرت بعد از ظهر
 اگر روزه دار بعد از ظهر مسافرت نمايد، روزه اش چگونه است؟

توضيح . اگر روزه دار بعد از ظهر از وطن يا جايى كه نمازش كامل است مسافرت نمايد، روزه اش صحيح است همه مراجع:

؛ خامنه اى، استفتاآت جديد، 1730؛ صافى، م 1447؛ مكارم، م 1691؛ سيستانى، م 1718؛ نورى، م 1721المسائل، امام، م 

 .471س 

 خوردن روزه قبل از رسيدن به وطن

شخصى در سفر بود و قصد داشت پيش از ظهر به وطن برسد و نيت روزه كند، ولى در بين راه سهواً 

تواند آن روز را روزه بگيرد؟ چيزى خورد، آيا مى  

اگر شخصى در سفر باشد و قصد داشته پيش از ظهر به وطن برسد و روزه بگيرد ولى در بين راه از روى  همه مراجع:

؛ فاضل، استفتاآت، 170سؤال پيرامون روزه، س  240صافى، .فراموشى و غفلت چيزى بخورد نمى تواند آن روز را روزه بگيرد

 .1403؛ بهجت، استفتاآت، بخش روزه، س 648زى، استفتاآت س ؛ تبري572، س 1ج 

 مسافرت در رمضان
 آيا مى شود در ماه رمضان، براى فرار از روزه مسافرت كرد؟

اشكال ندارد  -هر چند به عنوان فرار از روزه باشد  -)به جز سيستانى و مكارم(: مسافرت كردن در ماه رمضان  همه مراجع

؛ امام، فاضل، نورى، 1040، م 1تبريزى، وحيد، منهاج الصالحين، ج  .؛ ولى اين امر تا قبل از روز بيست و سوم مكروه است

 1362، م 1؛ صافى، هدايه العباد، ج 1153، م 1؛ بهجت، وسيله النجاة، ج 6و 4تعليقات على العروة، شرايط وجوب الصوم، م 

  .و دفتر: خامنه اى

مسافرت كردن در ماه رمضان ـ هر چند به عنوان فرار از روزه باشد ـ اشكال ندارد؛ ولى  آيات عظام سيستانى و مكارم:

 .6و  4تعليقات على العروة، شرايط وجوب الصوم، م .مكروه است

بيش از ده روزماندن   

اساتيد و دانشجويان، در صورتى كه بيش از ده روز با قصد اقامت در محل درس و تدريس مى مانند، 

 تكليف نماز و روزه شان چيست؟

 .1335توضيح المسائل مراجع، م .: براى اين گونه افراد، نماز تمام و روزه صحيح است همه مراجع

جدّ، قصد ماندن ده روز داشته باشند و بعد از خواندن يک نماز چهار ركعتى، به . در صورتى كه از ابتدا به طور 1تبصره 

  .دليلى تصميم بر بازگشت به وطن بگيرند ؛ نماز و روزه آنها در محل تحصيل كامل خواهد بود



اما ساعت تمام در يک شهر بماند،  240. قصد ده روز اين است كه كسى بخواهد روزى كه وارد شهرى مى شود 2تبصره 

 .محقق شدن قصد او به خواندن يک نماز چهار ركعتى است

 مسافت شرعى
 مقدار مسافت شرعى چند كيلومتر است؟

 45كيلومتر رفت و با برگشت  5/22: مسافت شرعى تقريبا  آيات عظام امام، بهجت، خامنه اى، فاضل، صافى و نورى

  1كيلومتر مى شود.

 2كيلومتر مى شود. 44كيلومتر است، با برگشت  22: مسافت شرعى تقريبا  آيات عظام تبريزى، سيستانى و وحيد

 .كيلومتر مى شود 43كيلومتر است با برگشت  5/21آيت اللّه مكارم : مسافت شرعى تقريبا 

 .1106، م 1؛ صافى، هدايه العباد، ج 1272توضيح المسائل مراجع، م  .1

 .884 تبريزى، سيستانى و وحيد، منهاج الصالحين، م .2

. فرسخ 4 از رفت و آمد با فاصله کمتر   

دانشجويانى كه در خوابگاه ده روز يا بيشتر مى مانند و بين آنجا و محل تحصيل رفت و آمد مى كنند و 

 فاصله بين آن دو، كمتر از چهار فرسخ شرعى باشد، حكم نماز و روزه شان چگونه است؟

اگر در مدت ده روز، تنها يک مرتبه و به اندازه دو ساعت، از خوابگاه به دانشگاه بروند، نماز تمام و روزه صحيح است  مام :ا

  .و در غير اين صورت شكسته است و روزه صحيح نيست

 .: در فرض ياد شده، نماز تمام و روزه صحيح است آيات عظام بهجت، سيستانى، فاضل، صافى، نورى و وحيد

بنابر احتياط واجب، بايد نماز را بين شكسته و تمام جمع كنند و اگر روزه بگيرند، صحيح است و قضا  اللّه تبريزى :آيت 

 .ندارد

اگر در مدت ده روز، چند بار به اندازه يک تا دو ساعت در روز و يا در مجموع به مقدار  آيات عظام خامنه اى و مكارم:

به دانشگاه بروند، نماز تمام و روزه صحيح است و در غير اين صورت نماز شكسته هفت ساعت يا يک سوم شب از خوابگاه 

  .است و روزه صحيح نيست

 .كيلومتر باشد رفت و آمد اشكال ندارد 4-5اگر بين محل تحصيل و خوابگاه آيت اللّه مكارم: .  1تبصره 

چهارركعتى تصميم بگيرند به كمتر از مسافت . كسانى كه بعد از قصد اقامت ده روز و خواندن حداقل يک نماز 2تبصره 

 شرعى رفت و آمد كنند محدوديت ندارند

 صبحانه در ماه رمضان

كسى كه در ماه رمضان صبح مسافرت مى كند، مى تواند در منزل خود صبحانه بخورد يا بايد از حد 

 ترخّص بگذرد؟



روزه دارى كه پيش از ظهر مسافرت مى كند، تا حد ترخص نرسيده، نمى تواند روزه را بخورد، و اگر پيش از  همه مراجع:

؛ 1691؛ سيستانى، م 1718توضيح المسائل، نورى، م  . .آن روزه را باطل كند، بايد روزه را قضا كند و كفاره هم بدهد

؛ 5سيله، كتاب روزه آثارى كه مترتب بر افطار مى شود، م و تحريرالو 1721؛ امام، م 1730؛ صافى، م 1447مكارم، م 

 .660؛ تبريزى، استفتاآت، س 165و  166و  110و  20سؤال پيرامون روزه، س  240؛ صافى، 1474بهجت، استفتاآت، س 

ختالف مراجع تقليد در رؤيت هاللا  

ا در گذشته اين اختالف علت اختالف نظر مراجع تقليد، در اعالم اول ماه رمضان و عيد فطر چيست؟ آي

؟بوده است  

اختالف نظر مراجع تقليد در ثبوت اول ماه، امرى نيست كه تازه به وجود آمده باشد ؛ بلكه در گذشته نيز اين مسئله، در 

رين تتوان از مهم نزد ايشان مورد فكر و نظر بوده است. عوامل متعددى باعث اختالف نظر گرديده است كه موارد ذيل را مى

  :آنها دانست

كه افق در آنجا با جاهاى  -اى از كره زمين ديده شود اى بر اين باورند كه اگر هالل ماه، در نقطه اعتبار اتحاد افق ؛ عده  .1

شود. در مقابل اين نظريه، فقهايى  ها ثابت مىديگر تفاوت داشته باشد ولى در شب مشترك باشند اول ماه در آن مكان

دانند و معتقدند: اگر هالل ماه در شهرى ديده شود كه افق آن، با شهر يا كشور ديگر ر افق را معتبر مى هستند كه اتحاد د

شود. بديهى است طبق نظر اول به طور معمول، اول  اختالف داشته باشد، اول ماه از نظر شرعى براى شهر دوم ثابت نمى

  .شودماه يک روز زودتر ثابت مى 

حجيت و نفوذ حكم حاكم ميان فقيهان، نظرى مشهور است ؛ ولى برخى از آنان، حكم حاكم را در  اعتبار حكم حاكم ؛ .2

  .دانند رؤيت هالل ماه معتبر نمى

 كنند و بر اند، اطمينان پيدا مى شهادت بيّنه نزد حاكم ؛ گاه مجتهد جامع شرايط، از شهادت كسانى كه ماه را ديده .3

دارند. چه بسا ممكن است به جهت فقدان برخى شرايط، براى مجتهد ديگرى اين  الم مىاين اساس ثبوت اول ماه را اع

  .اطمينان حاصل نشده باشد

اختالف فقيهان در امور ياد شده، به جهت اختالف در يک سرى از مبانى نظرى و اصول فكرى است كه آرا و افكار متفاوتى 

اصول فقه، برداشت متفاوت از آيات و روايات و اختالف نظر در سند احاديث پردازى مختلف در ادبيات و  را برمى تابد. نظريه

 .شودو شناخت راويان، به طور طبيعى موجب تفاوت در بعضى از فتاوا مى 

 

 نماز هنگام افطار
 هنگام اذان مغرب، افطار كردن بهتر است، يا خواندن نماز مغرب و عشا؟

ا تواند نماز را بولى اگر كسى منتظر او است يا بسيار گرسنه است كه نمى خواندن نماز مغرب و عشا بهتر است؛ : همه

 .1758؛ وحيد، توضيح المسائل، م  1750همان، م V.حضور قلب بخواند، افطار كردن بهتر است



] وقت سحرى   

 كسى كه در سحر تا پايان اذان غذا بخورد، روزه اش چه حكمى دارد؟

مالك امساك براى روزه، طلوع فجر صادق است. پس اگر با شروع اذان، اطمينان به طلوع فجر پيدا كند،  همه مراجع :

 نبايد چيزى بخورد و اگر لقمه اى در دهان دارد، نبايد فرو برد. امّا اگر اطمينان به دخول وقت ندارد، مى تواند چيزى بخورد

 شرايط سنى روزه

 شرايط سنى براى روزه دارى چيست؟

. روييدن موى 1زمان وجوب روزه دارى بلوغ است و نشانه بلوغ يكى از سه چيز است:  مه مراجع )به جز سيستانى(:ه

سال قمرى در پسران و  15. تمام شدن 3. بيرون آمدن منى در خواب يا بيدارى 2درشت )خشن( زير شكم و باالى عورت 

؛ 2357؛ فاضل، م 2260؛ تبريزى، م 1790؛ بهجت، م 2252م توضيح المسائل امام،  .تمام شدن نه سال قمرى در دختران

 .732؛ خامنه اى، اجوبه االستفتاآت، س 2260؛ صافى، م 1909؛ مكارم، م 2246نورى، م 

. روئيدن موى 1نشانه بلوغ در دختر، تمام شدن نُه سال قمرى است، و در پسر يكى از سه چيز است:  آيت اللّه سيستانى:

سيستانى، توضيح المسائل جديد،  .. تمام شدن پانزده سال قمرى3. بيرون آمدن منى. 2الى عورت. درشت در زير شكم با

  .28و استفتاآت، بخش روزه، س  2218م 

سال  15نكته . الزم نيست سه شرط در بلوغ با هم جمع شوند. اگر يكى از آنها به وجود آيد مانند رشد مو، هرچند به سن 

 سال باشد، بالغ است 13قمرى نرسيده باشد؛ مثالً 

 

 امكان وجود چند شب قدر
« كدام شب از سال است؟ با توجه به اختالف تقويم در كشورها، آيا ممكن است چند شب « ليلة القدر

 قدر وجود داشته باشد؟

و س ، يكى از شب هاى ماه رمضان است؛ جمع ميان آيات قرآن نيز اقتضاى آن را دارد. از يک«ليلة القدر»شكى نيست كه 

[. 2«]ما آن را در شب قدر فرو فرستاديم»[ و از سوى ديگر مى فرمايد: 1«]قرآن در ماه رمضان نازل شده است»مى فرمايد: 

اما براى تعيين آن، بايد به روايات مراجعه كرد. در روايات شيعه و اهل سنت، احتماالت گوناگونى داده شده است؛ از جمله: 

 [3و يكم، شب بيست و سوم، شب بيست و هفتم و شب بيست و نهم.]شب هفدهم، شب نوزدهم، شب بيست 

براساس روايت مشهور ائمه اطهار عليهم السالم ، احتمال اينكه شب قدر، يكى از شب هاى نوزدهم، بيست و يكم و يا بيست 

در  تعيين شب قدرو سوم ماه رمضان باشد، بيشتر است. سيد بن طاووس، از بزرگان علماى شيعه، روايات متعددى درباره 

امور و كارها، در « تقدير»كتاب اقبال االعمال جمع آورى كرده است كه از مجموع آنها فهميده مى شود: اندازه گيرى و 



آنها در شب بيست و سوم است. به اين دليل شب زنده « امضاى»آنها در شب بيست و يكم و « تحكيم»شب نوزدهم و 

سيار توصيه شده؛ به ويژه بر دو شب بيست و يكم و بيست و سوم تأكيد بيشترى دارى و عبادت و دعا در اين سه شب ب

آن »[ در روايتى از امام صادق عليه السالمدرخواست مى شود كه شب قدر را معين كنند، ايشان مى فرمايد: 4گشته است.]

ه چ»شخص كند؛ مى فرمايد: وقتى راوى مى خواهد امام آن را دقيقا م«. را در شب بيست و يكم و بيست و سوم بجوييد

[ در عين حال روايات متعددى داللت دارد كه شب بيست و سوم، شب 5«]سخت است بر تو كه دو شب را كوشش كنى!

  [6قدر است.]

[. اما اصرار 7البته شب قدر بر ائمه اطهار عليهم السالم كامالً روشن است؛ زيرا فرشتگان در آن شب بر آنان فرود مى آيند]

اشته اند كه شيعيان چند شب را به عبادت و شب زنده دارى مشغول باشند. با توجه به اين مطالب، روشن مى بسيارى د

شود كه شب قدر در هر سالى وجود دارد و آن يک شب است و اختالف تقويم، موجب نمى شود چند شب قدر داشته 

شب ياد شده مراقبت شود. پيامبراكرم صلى اهلل باشيم. بر اين اساس تأكيد شده است دهه آخر ماه رمضان، يا حداقل سه 

عليه و آله در دهه آخر ماه رمضان در مسجد معتكف مى شد. و برخى از بزرگان شيعه، براى درك شب قدر يک سال شب 

ها را احيا مى داشتند به هر حال شب قدر يک شب است و به احتمال بسيار زياد، اين يک شب، در دهه آخر ماه مبارك 

  .درك آن شب، تالش مى كنند و احيا مى گيرند قدر شده است و مؤمنان براىرمضان م

گفتنى است با نزول فرشتگان در شب قدر، بركات فراوان و متعددى جريان مى يابد كه مهم ترين آن تقدير امور ساالنه 

ه از فرصت هاى ممتاز، براى است. اما عالوه بر آن، نزول دسته جمعى فرشتگان، نورانيت و بركتى را به وجود مى آورد ك

توبه و ارتقاى درجات معنوى است؛ به طورى كه انسان مى تواند از فرصت يک شب، ارجمندى هزار ماه را به دست آورد. 

بنابراين اگر چه اعالم تقدير امور ساالنه به حجت خدا؛ در وقت معين از شب قدر انجام مى گيرد؛ اما براى مردم سراسر 

افق هايى كه دارند ـ شب قدر به نسبت هر منطقه ادامه دارد و همچنان بركات نزول فرشتگان شامل  جهان ـ با اختالف

حال آنان مى شود. تقدير امور آنان نيز بر اساس آن انجام مى گيرد و با اعالم قبلى تقدير امور به حجت خدا، در وقت معين 

فرصت شب را از دست داده اند؛ در روايات آمده است كه  منافات ندارد. از اين رو حتى براى كسانى كه در منطقه خود

روزهاى شب قدر نيز فضيلت شب آن را دارد و اگر كسى در پى درك فضايل آن باشد، به آنها مى رسد. همچنين در روايات 

قم ر آمده است: اگر كسى در اين شب ها موفق نشد، منتظر شب و روز عرفه باشد كه مى تواند در آن، سرنوشت خويش را

زند. بنابراين تعيين اين اوقات براى رقم زدن تقديرات انسان، نه براى خداوند محدوديت مى آورد و نه براى انسان؛ لكن 

  .اين اوقات ويژگى هايى در تسريع حركت انسان به سوى كمال حقيقى دارد

ليلة القدر زمانى واقعى و اعتبارى را مى بنا بر آنچه گفته شد، شب قدر زمانى دو قسم است: زمانى واقعى و زمانى اعتبارى. 

توان به اول بهار واقعى و اعتبارى تشبيه كرد. اول بهار واقعى، لحظه اى است كه مركز زمين در حركت انتقالى خود به دور 

رد يخورشيد، منطبق شود و نقطه اعتدال ربيعى اين لحظه، اول بهار واقعى است. حال اگر اين انطباق قبل از ظهر صورت بگ

)تحويل سال قبل از ظهر باشد(، تمام آن روز را اول بهار و اولين روز سال نو اعالم مى كنند. اما اگر هنگام سال تحويل، 

بعد از ظهر باشد؛ آن روز را به سال قبل ملحق مى كنند و مى گويند: سال كبيسه دارد. ماه اسفند در چنين سالى، سى 

واقعى روز سى ام اسفندماه آن سال است، روز بعد را به عنوان اول بهار و نخستين روزى است و در عين حال كه اول بهار 

روز سال جديد اعالم مى كنند. در اين مثال روشن است كه ما يک اول بهار واقعى داريم كه يک لحظه است و يک اول 

 .غيير استبهار اعتبارى داريم كه يک روز است و با توجه به اعتبار و قرارداد، قابل توسعه و ت

ليلة القدر زمانى نيز همين گونه است؛ يعنى، ما يک شب قدر زمانى واقعى داريم و يک شب قدر زمانى اعتبارى. شب قدر 



زمانى واقعى، لحظه اى از شب خاصى است كه در آن لحظه، انسان كامل فيوضاتى را از عالم باال دريافت مى كند و اين 

 24تعدّد است. و شب قدر زمانى اعتبارى، مقطعى از زمان است كه ممكن است  لحظه، امرى شخصى و غيرقابل توسعه و

ساعت يا كمتر و يا بيشتر امتداد داشته باشد و با توجه به اختالف آفاق متعدد شود. براى مثال در سرزمينى خاص، از سر 

از دوازده ساعت، شب قدر اهل  شبى معين تا طلوع فجر براى اهل آن سرزمين، شب قدر باشد؛ ولى در سرزمينى ديگر بعد

  . ...آن سرزمين شروع شود و

ساعته شب و روز قدر، داراى فضيلت  24پس فيوضات و بركات شب قدر زمانى اعتبارى، قابل توسعه بوده و امتداد زمانى 
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 رمضان و عالقه به خدا
در ماه رمضان احساس محبت بيشترى به خدا و امام دارم. از كجا بفهمم كه خدا هم من را دوست دارد؟ 

مطمئن شوم خدا هم مرا دوست دارد؟آيا راهى هست كه   

آميز در قالب شعر و نثر هاى مختلفى دارد؛ گاه كلمات آتشين و سخنان محبتها، راهاظهار محبت و دوستى در ميان انسان

هاى قلب فروزان، پيک خوش خبر صفا و محبت است. امان اشک سوزان و شرارهرساند و گاهى ريزش بىپيام محبت را مى

  .ورزى استهاى محبتاحترام نمودن و پذيرايى كردن از ديگر نشانه هديه دادن،

ها شايع است؛ چون او منزّه و مبرّا از اظهار محبت خداوند به بندگانش، از نوع انفعاالت و تأثراتى نيست كه در ميان انسان

ل و هر صانعى به مصنوع خود اين گونه حاالت است. محبت خداوند به مخلوقاتش، به اين جهت است كه هر علتى به معلو

مند است؛ هر معلولى، ظهور و تراوشى از علت خود است و با آن سنخيت و مشابهت دارد. هر معلولى نيز به علت خود عالقه

تر و ادراك معلول بيشتر باشد، داند. هر چه علت قوىمند و دلبسته است؛ چون هستى و سرمايه وجودش را از او مىعالقه

ترين نوع دوستى، محبتى است كه خداوند نسبت به بندگان ميان آن دو شديدتر است. پس باالترين و قوى دوستى و محبت

 :خود دارد



 
(، آيه 2بقره) ؛«إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ »:خداوند در آيات و روايات فراوانى، محبتش را به بندگانش ابراز كرده است

وَ اللَّهُ يُحِبُّ »؛.134همان، آيه  ؛«وَ اللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ » ؛.76(، آيه 3آل عمران ) ؛«الْمُتَّقِينَفَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ » ؛.222

  . ...؛ و.146همان، آيه  ؛«الصَّابِرِينَ

ان اگر آن»؛ .2797، ح 4؛ميزان الحكمه، ج «لو علم المدبرون كيف انتظارى لهم لماتوا شوقاً»در حديث قدسى آمده است: 

 .«مردنددانستند كه چه قدر منتظر آنان هستم، از شوق مىاند، مىكه از من روى گردانيده

ها و هايى است كه در احاديث به آنها اشاره شده است. بعضى از اين نشانهمحبت خداوند به بندگانش، داراى آثار و نشانه

  :آثار عبارت است از

ميزان الحكمه، ج  ؛«من سرّه ان يعلم ان اهلل يحبه فليعمل بطاعة اهلل و ليتبعنا» :اطاعت از خداوند و پيروى از اولياى او .1

شود از اينكه بفهمد محبوب خدا است، بايد مطيع خدا و پيرو ما ] اهل كسى كه خوشحال مى»؛ .3135، ح 223، ص 2

  .«بيت [باشد

ام را اگر بنده»؛ .3136؛همان، ح «رأيت عبدى يكثر ذكرى فأنا اذنت له فى ذلک و انا احبه اذا: زياد به ياد خدا بودن .2

 .«دارمام و او را دوست مىاى به او دادهببينى كه زياد به ياد من است، خودم چنين اجازه

 هنگامى كه»؛ .3140ح ، 224همان، ص  ؛«اذا احب اهلل عبداً زيَّنَهُ بالسكينة و الحلم» :آرامش درونى و شكيبايى .3

  .«آرايداى را دوست بدارد، او را با زيور آرامش و شكيبايى مىخداوند بنده

زمانى كه »؛ .3145؛همان، ح «اذا احب اهلل عبداً رزقه قلباً سليماً و خلقاً قويما» :داشتن قلبى پاك و اخالقى متعادل .4

 .«كنداش مىادل )به دور از افراط و تفريط( روزىاى را دوست بدارد، قلبى پاك و اخالقى متعخداوند بنده

اذا اردت ان تعلم ان فيک خيراً فانظر الى قلبک فان كان يحب اهل » :دوست داشتن مطيعان و دشمنى با عاصيان .5

خواهى بدانى كه اگر مى»؛ .3190، ح 233؛همان، ص «طاعة اهلل عز و جل و يبغض اهل معصية ففيک خير و اهلل يحبک

خير و نيكى وجود دارد يا نه، به قلبت بنگر؛ اگر در آن دوستى و محبت نسبت به بندگان مطيع خداوند و بغض و  در تو

ار نعمت وجود و حيات و استمر«. كاران يافتى، پس در تو خير و نيكى است و خداوند تو را دوست داردكينه نسبت به گناه

اى هزندگى و تكامل مادى و معنوى انسان بايسته است، از ديگر جلوه آن و مجهز بودن به اسباب و لوازمى كه براى ادامه

 محبت خداوند به بندگانش است

 رمضان ماه خدا
« ماه »صلى اهلل عليه وآله است و  منسوب به پيامبر اكرم« ماه شعبان»، ماه اميرمؤمنان و «ماه رجب

را توضيح دهيدباشد؛ اين مسائل ماه خدا است كه مخصوص امت پيامبر مى « رمضان . 

صلوات بر محمد و آل محمد و التزام به « ماه شعبان»، ماه تقويت ارتباط با خداوند است و در «ماه رجب»براساس روايات 

، قابليت ضيافت الهى و بخشش امت در هر «ماه رمضان»سنت پيامبر صلى اهلل عليه وآله بسيار سفارش شده است. در 

  .آن، شب قدر و شب عيد فطر است شبانه روز مطرح است كه نقطه اوج

شيخ صدوق، فضائل  «رجب ماه خدا، شعبان ماه من و ماه رمضان، ماه امت من است»پيامبر خداصلى اهلل عليه وآله فرمود: 

  ..12، ح 24االشهر الثالثه، تحقيق ميرزا غالمرضا عرفانيان، )چاپ نجف(، ص 



ماه رمضان، ماه خدا معرفى شده است. البته در حقيقت تمامى اين  روايات در اين زمينه مختلف است؛ بعضى، ماه رجب و

م عليه السال ها، ويژگى خاصى دارند. در برخى ديگر، ماه رجب به امام علىها، متعلق به خداوند است؛ لكن بعضى از ماهماه

م واليت باشد. ارتباط صحيح نسبت داده شده و اين ممكن است به جهت تولد آن حضرت در اين ماه باشد و يا اشاره به مقا

نيز « نبوت»گرداند و  متصل مى« نبوت»انسان را به « واليت»و حقيقى با خداوند، جز از طريق واليت ممكن نيست؛ زيرا 

شود؛ به طورى كه مالئكه و روح،  براى اولياى الهى كشف مى« شب قدر»كند. اين حقيقت در  مرتبط مى« توحيد»ما را به 

با سوره قدر بر واليت ما ائمه استدالل »كنند. در حديثى آمده است:  را بر قلب مبارك امام زمان)عج( نازل مىمقدّرات عالم 

  ..249، ص 1الكافى، ج «كنيد

قامات توانند به باالترين م عليه السالم، مى بنابراين چون اين امت با اقتدا به رسول خداصلى اهلل عليه وآله و حضرت على

پذيرتر است؛ لذا ماه رمضان به ماه خدا ناميده شده است و به معنوى نايل شوند و اين معنا در ماه رمضان امكانتوحيدى و 

الشيعة،  وسائل شرافت اين ماه براى امت و آمرزش گناهان و پاك شدن بندگان، به ماه امت نيز نسبت داده شده است جهت

 ، ح475، )انتشارات آل البيت(، ص 10ج 

زه و فوائد آناهميت رو  

؟درباره اهميت روزه و فوايد آن توضيح دهيد  

اى كسانى »؛  .183(، آيه  2؛بقره )« يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيامُ كَما كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ »

است ؛ همان گونه كه بر كسانى كه بيش از شما )بودند( مقرر شده بود ؛ باشد  ايد! روزه بر شما مقرر شده كه ايمان آورده

  .«كه پرهيزكارى كنيد

امساك و خود دارى از »در لغت به معناى امساك و خوددارى از هر چيز است و در اصطالح فقه عبارت است از: « روزه»

ر خدا و پيغمبر و جانشينان او، رساندن غبار غليظ به خوردن و آشاميدن، نزديكى، استمناء، دروغ بستن ب گانهموارد هشت

 - .حلق، فرو بردن تمام سر در آب، باقى ماندن بر جنابت، حيض و نفاس تا اذان صبح، اماله كردن با چيز روان و قى كردن

  .«از هنگام اذان صبح تا اذان مغرب به قصد انجام دادن فرمان خداوند

هاى ديگر نيز بوده است. آنان خورد كه روزه در ميان يهود و مسيحيت و اقوام و ملت ىشواهد فراوانى در تاريخ به چشم م

گرفتند تا با اين كار در پيشگاه او اظهار عجز و  به هنگام مواجهه با غم و اندوه و توبه و طلب خشنودى خداوند، روزه مى

ر.ك:  .د كه مسيح)ع( چهل شبانه روز، روزه داشته استشوتواضع نموده و به گناهان خود اعتراف كنند. از انجيل استفاده مى

هاى پيشين نيز واجب بوده كند: اين فريضه الهى، در امت قرآن مجيد به صراحت بيان مى .633، ص 1تفسير نمونه، ج 

  .183(، آيه  2بقره )«: كُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيامُ كَما كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِ» .است

  :ترين اين آثار عبارت استروزه ابعاد گوناگون و تأثيرات مفيدى بر وجود انسان دارد. مهم

  .« لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ » كند هايش را تعديل مى روزه روح انسان را تلطيف و اراده او را قوى و غريزه .1

برقرارى مساوات ميان فقير و غنى است تا مردم با چشيدن طعم گرسنگى، به ياد فقيران و محرومان بيفتند روزه براى  .2

 .1766-1769، ح 2احاديث بسيارى در اين زمينه آمده است، ر.ك: من اليحضره الفقيه، ج  .و حق آنان را ادا كنند



  .روزه آرام بخش دل هاست.3

؛ « صُومُوا تَصِحُّوا»رسول خدا)ص(  .گرددن دارد و باعث سالمتى و تندرستى جسم مى روزه اثر بهداشتى و درمانى فراوا.4

از  -ها  دارى را طريق درمان بسيارى از بيمارى الكسى سوفورين )دانشمند روسى ( روزه .«روزه بگيريد تا سالم شويد»

به  .داندو بيمارى هاى كليه و كبد مى هاى چشم، مرض قند  ها، رماتيسم، نقرس، بيمارى جمله كم خونى، ضعف روده

  .632، ص 1نقل از: تفسيرنمونه، ج 

كند، انجام  ب كارى كه روزه را باطل مىرمان خداوند، از اذان صبح تا مغرعبادت است و بايد براى انجام دادن ف« روزه»

ن جارى كند. نيت براى روزه ماه رمضان ندهد. اين همان نيت روزه است و الزم نيست آن را از قلب خود بگذراند و يا بر زبا

و نذر معيّن، از اول شب تا اذان صبح و براى روزه غير معين )مانند روزه قضا و نذر مطلق ( از اول شب تا ظهر روز بعد 

است. نيت روزه مستحبى، از اول شب شروع شده و تمام روز ادامه دارد تا موقعى كه به اندازه نيت كردن به مغرب وقت 

  .ه باشدماند

شود و بايد عالوه بر قضا،  اش باطل مىكند، انجام دهد، روزه  اگر انسان از روى عمد و اختيار كارى كه روزه را باطل مى

روز آن بايد پى در پى باشد و يا شصت فقير را سير كند و اگر به هر  31كفاره نيز بدهد. كفاره روزه دو ماه روزه است كه 

نكه كند ؛ مگر اي گرم گندم يا جو يا مانند آنها ( بدهد، كافى است. دادن پول به فقير كفايت نمى 750كدام يک مد )تقريباً 

اند پول توكند. همچنين مى  اطمينان داشته باشد فقير به وكالت از او، طعام خريده، سپس آن را به عنوان كفاره قبول مى

 رساننده مصارف ياد شده مى كفاره را به يكى از مراكز و نهادهاى مطمئن بدهد كه ب

 

 تفاوت روزه با رياضت های غيرديني
هاى غيردينى در چيست؟آيا روزه نوعى رياضت نيست؟ اگر چنين است تفاوت آن با رياضت  

. تمرين و ممارست؛ 2. تحمل رنج و تعب براى تهذيب نفس و تربيت خود يا ديگرى؛ 1در لغت چند معنا دارد: « رياضت»

در اصطالح؛ يعنى، تحمل رنج و مشقت و  ..فرهنگ معين نشينى توأم با عبادت و كفّ نفس . گوشه4 . كوشش و سعى؛3

 .روحى رسيدنهاى از نظر جسمانى خود را در محدوديت قرار دادن و در قبال آن به يک توانمندى 

  انواع رياضت

. 2هاى دينى؛  به صورت مطلق؛ قطع نظر از آموزه. رياضت 1توان رياضت را به دو نوع تقسيم كرد:  انداز مى از يک چشم

 :هاى اين دو عبارت است ازهاى دينى و براساس معيارهاى شرعى. فرق  رياضت در قالب آموزه

ها و رياضت به معناى مطلق، عبارت است از اينكه انسان از هر راه ممكن، جسم خود را به مشقّت بيندازد تا مهارت  .يكم

در بعد روحى به دست آورد؛ قطع نظر از اينكه آيا چنين عملى از نظر احكام شرعى و مبانى دينى صحيح  هايى راتوانمندى 

كشند، براى رسيدن به هدف خود، هر  است يا نه. از اين رو مرتاضانى كه بدون در نظر گرفتن شريعت الهى، رياضت مى

رعى حرام باشد، يا با كرامت انسانى سازگار نباشد؛ زيرا آنان كند اين كار از نظر ش دهند! حال فرقى نمى عملى را انجام مى

هاى دينى )مانند روزه(، هرگز شود. حال آنكه در رياضت شان مى  بر اين باورند كه فالن عمل، موجب تقويت روح يا اراده

د؛ گيرام الهى روزه مى شود و هر قدرت و نيرويى براى او مطلوب نيست. او براساس احك فرد از چارچوب شريعت خارج نمى

زيرا اعمال احكام دينى، براى اين است كه انسان را در حوزه عبوديت خدا قرار دهد و او را به مقام قرب الهى برساند. پس 



  .هاى شرعى و غيرشرعى كامالً با هم متفاوت استنتيجه واثر رياضت 

 به انسان اجازه ضرر زدن به خود يا به ديگرى را نمى فرق ديگر رياضت دينى با رياضت غيردينى، اين است كه دين، .دوم

ى داشته باشد. براى مثال روزه عمل واجبى است كه افراد مكلّف، بايد آن را بگيرند. ناعمال او همواره بايد فايده عقالدهد و 

شود و چنين مى اما همين روزه اگر در جايى موجب آسيب شديد جسمانى،يا بيمارى و يا تشديد آن گردد، حكم آن لغو 

  .فردى نبايد روزه بگيرد

در حالى كه مرتاض، ممكن است عملى را به اين جهت انجام دهد كه موجب تقويت اراده شود و كارى ندارد به اينكه اين 

،ضرر «الضرر و ال ضرار فى االسالم»عمل ممكن است براى او ضرر داشته باشد يا نه. به عبارت ديگر بر اساس قاعده كلى 

ال يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِاَلّ » ندن و ضرر ديدن در اسالم و احكام آن، قرار داده نشده است. همچنين بر اساس قاعدهرسا

كند. مرتاض اين قواعد و اصول را نه  اش تكليف نمى ، خداوند براى هيچ كس بيشتر ازتوانايى.286(، آيه 2بقره ) ؛«وُسْعَها

خواهد با رياضت، ابعاد روحى و روانى خود  ن است برخالف آن عمل كند؛ به اين جهت كه مىتنها مد نظر ندارد؛ بلكه ممك

اى، تغيير كند يا آن تكليف اوليه از دوش آنان  را تقويت كند. از همين رو بسيارى از احكام اوليه، ممكن است در مورد عده

ز اندازد و ني و ضرر دارد، يا درمان او را به تأخير مىبرداشته شود. براى مثال اگر كسى بيمار است و روزه گرفتن براى ا

  .افرادى كه مسافر هستند، نبايد روزه بگيرند

كند. اگر از مرتاض سؤال شود انگيزه و هدف تو از اين فرق ديگر مربوط به انگيزه و هدفى است كه مرتاض دنبال مى  .سوّم

هت تقويت اراده، يا به دليل اينكه بتوانم توانايى به دست آورم. عمل چيست، ممكن است بگويد: براى تقويت روح، يا به ج

مستدرك الوسايل، ج  ؛«انما االعمال بالنيات»كند: « قربت»دار، بايد نيت و قصد  اما نخستين شرط روزه اين است كه روزه

قربة الى »شد؛ اما بايد قصد هاى بهشتى بااش دستيابى به بهشت و نعمت دار نيز ممكن است انگيزه البته روزه .90، ص 1

هاى مادى و معنوى نيز بهره بندگى، رضايت خدا را به دست آورد و به دنبال آن، از نعمت  خواهد در قالبكند. او مى « اهلل

 .هاى الهى، قصد و انگيزه الهى است؛ ولى معلوم نيست مرتاض چنين هدفى را دنبال كند بگيرد. پس در رياضت

هاى دينى وجود دارد، به كارگيرى محصوالت و هاى غير دينى و رياضتهايى كه بين رياضتاز فرقيكى ديگر  .چهارم

يابد هرگز حاضر نيست از كه در قالب عمل به احكام الهى به كماالتى دست مى  -نتايج رياضت است. يک انسان مؤمن 

ه كار گيرد. اما مرتاض ممكن است در اثر رياضت، اين كمالى كه به دست آورده، سوء استفاده كند و در راه حرام، آن را ب

 هايى به دست آورد و در راه غيرصحيح و غيرمشروع از آن استفاده كند. حال ممكن است سؤال شود: مگر مىتوانمندى 

  هاى غير دينى، به جايى برسد؟شود انسانى از طريق رياضت

معلولى قرار دارد؛ يعنى، اگر علت )به مشقّت انداختن جسم(  جواب آرى است؛ زيرا رياضت و نتايج آن، تحت نظام علّى و

شود. حال اين علّت و معلول، ممكن است در قالب يک  ايجاد شد، معلول )تقويت روح در بعدى از ابعاد( نيز حاصل مى

در راه  وانيمتنظام ارزشى و الهى شكل بگيرد و يا ممكن است خارج از اين نظام باشد. درست مثل يک چاقوى تيز كه مى 

بردارى كنيم و ممكن است اين چاقو از طريق صحيح تيز شده باشد و يا از راه غصبى. بنابراين  صحيح و يا غلط از آن بهره

 هاى دينى، عالوه بر اينكه نفس انسان قدرتمند مى تقويت روح چيزى شبيه تيز كردن چاقو است. پس در سايه رياضت

 هاى غير دينىيابد. اين امرى است كه با رياضت به سعادت واقعى و جاودان نيز دست مى  رسد؛شود و او به كماالتى مى 

 شود حاصل نمى

 
 



 

 امام علي عليه السالم فرمودند:

 مومن کسي است که:

 

 

كسبش حالل است،   

 اخالقش مهربان و رئوف است،

 قلبش سالم از كينه و كدورت است،

 زيادي سخنش را نگه می دارد،

شرش در امان باشند و به خيرش اميدوارند،مردم از   

 با انصاف با ديگران برخورد می كند.
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 از روزه نردباني براي عروج خود به سوي ملكوت و پلي براي ارتباط با پروردگار بسازيد.

 

 

 

 


